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Participantes 

 

 
Deliberações 

 

Assunto da reunião: Reunião de controle do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

Data da reunião: 01/12/2020 das 14:00 às 15:00 

Local da reunião: Google Meet 

Nome Entidade/Unidade Função 

Francisco Patrício Pinheiro Secretaria Judiciária Membro do Comitê 

José Mário Viana Barbosa 
Júnior 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Membro do Comitê 

Francisco Jonathan Rebouças 
Maia 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Membro do Comitê 

Francisco Otávio Costa 16a Vara  Membro do Comitê 

Ênio Antônio Costa Lopes Secretaria de Gestão 
Estratégica 

Convidado para reunião 

Implantação do extrator do e-Gestão 2.6.0 

A versão foi implantada no TRT7, todas cargas diárias já têm sido enviadas nessa versão.               
A carga de Novembro de 2020, será enviada na versão 2.6.0 . 
 

Chamado S53216 - Exclusão de movimentos de processos 
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Conforme esclarecido pelo Otávio, o chamado tem por objetivo resguardar as estatísticas do             
Tribunal evitando que alguns indicadores sejam equivocadamente contabilizados. A sugestão          
de solução descrita no chamado estaria sendo adotada em alguns outros tribunais, por isso              
apresentou a demanda para a SETIC. 
 
Jonathan Maia citou o Art. 33 da Resolução CSJT Nº 241/2019 que determina : 
 

Art 33. Em casos excepcionais poderá o magistrado ou administrador do sistema,            
mediante determinação expressa e fundamentada nos autos, adicionar, excluir ou          
alterar os movimentos e seus complementos registrados no PJe, devendo, em           
qualquer caso o Sistema registrar as modificações com movimentos próprios. 
§ 1º Nos casos em que houver alteração ou exclusão de movimentos deverão ser              
comunicados desse fato o Comitê Gestor Regional do e-Gestão e a Corregedoria            
Regional. 
§ 2º As petições e documentos identificados com o tipo incorreto poderão ser             
alterados pela secretaria, devendo, neste caso, ser lançado o movimento          
correspondente sinalizando a alteração, porém sem modificação da data da juntada. 

 
Otávio citou que caberia ao magistrado do 2o Grau a manifestação nos autos. Mário Júnior,               
por sua vez, acrescentou que, diante da ausência de manifestação expressa nos autos, não              
teria como executar o procedimento demandado no referido chamado por falta de previsão             
legal. 

 

 


	Ir para página 1

		2020-12-02T14:46:25-0300
	FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA


		2020-12-02T15:20:59-0300
	JOSE MARIO VIANA BARBOSA JUNIOR


		2020-12-02T16:40:20-0300
	FRANCISCO PATRICIO PINHEIRO


		2020-12-03T10:48:39-0300
	ENIO ANTONIO COSTA LOPES


		2020-12-16T11:19:01-0300
	FRANCISCO OTAVIO COSTA




